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  174-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:01:47. (  الصدقات وصندوق الزكاة صندوق بين بالتفريق الشيخ اقتراح - 1

  ) 00:06:29(  ؟ الخسارة أو للربح معرضة مشاريع فى المتصدق من بتوكيل الصدقات أموال استثمار يجوز ھل - 2

  ) 00:11:43(  ؟ اليد على الدھان أو الصبغ وجود مع الوضوء يجوز ھل - 3

  ) 00:21:28(  ؟. غسIن عليه يجب أو واحد غسل يجزئه فھل الجمعة يوم جنباً  أصبح من - 4

  ) 00:21:43(  ؟ الصIة انتھت أن بعد جماعة بالمسجد الثانية الجماعة تعتبر ھل - 5

  ) 00:22:16(  ؟ اNضحية في عيب الخنثى ھل - 6

  ) 00:23:10(  ؟ بالمسجد عال بصوت السIم يجوز ھل - 7

  ) 00:23:22(  ؟.كفارال لباس من يعتبر والقميص البنطلون لبس ھل - 8

  ) 00:23:56(  ؟.ما مسألة في عرضا اللذين الحكمين من باNقوى لYخذ اVستخارة صIة تشرع ھل - 9

  ) 00:25:20(  ؟ المبتدع ا]مام وراء الصIة يجوز ھل -  10

  ) 00:27:57(  ؟. صحيح ھو ھل)  الركعة أدرك فقد الركوع أدرك من(  حديث -  11

  ) 00:28:12(  ؟. السحت من نبتت قد أوVده أجسام تكون فھل ، واللحية الرأس شعر يحلق حIق -  12

  ) 00:31:23(  ؟ العمل من خطيبته منع للخاطب يجوز ھل -  13

  ) 00:32:05(  ؟ العمل من فصله فى يتسبب المسجد إلى ذھابه كان إذا الشخص يفعل ماذا -  14

  ) 00:39:52(  ؟ وجھھا تغطية المرأة على يجب ھل -  15

  ) 00:41:43(  ؟ فرض اللحية إعفاء ھل -  16

  ) 00:42:32(  ؟. والعطية الھبة في اNوVد بين والتسوية العدل يجب ھل -  17

  ) 00:59:06(  ؟. الفIني للشيخ تلميذ فIن إن يقال متى ؟. عليه يترتب فماذا خطأ ابنه أب قتل إذا -  18

  ) 01:01:52(  ؟ بعمرك طولنا ربنا يقال أن يجوز ھل -  19

  ) 01:03:52(  ؟ سعره ارتفاع عند الذھب بيع حكم ما -  20

 ) 01:06:47(  ؟ الميزان فى كما تحفظ عليه ھل السند ھذا ھريرة أبي عن المقبرى سعيد عن عجIن بن محمد -  21
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

  .لو بىن مسجدا  :السائل 

  .ال ما تعيد كالمك ، فقط النقطة هذه عن أبيه إيش أنا قلت عن أبيه  :الشيخ 

  أنفع ألبيه  :السائل 

  أي صورة ؟ :الشيخ 

بيه أنفع من أن يبين مسجدا ، فإذا بىن مسجدا يكون حظ ألبيه  لكن دون يف الصورة اليت نواها عن أ :السائل 

  ..الصورة األوىل ألنه ملا يبين بنية املسجد عن أبيه يكون أنفع ألبيه 

  .متام  :الشيخ 

  اآلن أيهما أنفع لذلك الشخص أن ينوي عن أبيه أم هكذا ؟ :السائل 

، مسعت قويل العكس بالعكس ، يعين إذا بىن املسجد سبق اجلواب عن هذا ، قلت والعكس بالعكس  :الشيخ 

  .مل ينو ألبيه فهذا أنفع له وإذا نوى عن أبيه فهو أنفع ألبيه أي نعم 

  .شيخنا قراءة القرآن ورد فيها شيء للوالدين يقرأ القرآن  :السائل 

  غريه. طبعا هذا سبق الكالم عنه ، نعم  :الشيخ 

وقاف والوصايا ، يف مجعية احياء الرتاث وزعنا منشورا يدعوا أهل اخلري ، بالنسبة يا شيخ ملوضوع األ :السائل 

بالتربع ملشروع ، مسيناه مشروع الصدقة اجلارية ، وذلك الستثمار هذه األموال يف دعم املشاريع اخلريية ،  

  اتكالصرف على طلبة العلم ، وبناء املدارس وإىل آخره، وطبعا دعوتنا كانت دعوتنا للتربع بالصدق

  وأموال الزكاة :الشيخ 

  .وأموال الزكاة ، السؤال له شقان بالنسبة ألموال الزكاة ، هل حيق لنا أن نستثمرها لصاحل الفقراء  :السائل 

  .هذا تكرار ملا سبق بارك اهللا فيك  :الشيخ 

  .أنا أعرف هذا الشيء  :السائل 

  - يضحك-  ...طيب إذا ما وراء األكمة ما وراءها  :الشيخ 

  اذن يف موضوع الصدقات :ئل السا

  كيف ؟  :الشيخ 

  طيب إذن الزكاة توزع نقدا للفقراء طيب بالنسبة ملوضوع الصدقات :السائل 



  أنا أقرتح قبل أن ننتقل ملوضوع الصدقات باملعىن األعم ، الزم يكون عندكم فصل عندكم صندوقان  :الشيخ 

تسلمونه للمستحقني للزكاة ممن نص عليهم يف القرآن من جاءكم مبال الزكاة وضعتموه يف صندوق الزكاة وهذا 

الكرمي والصندوق الثاين الصدقات العامة ، فإذا كان هذا هو الواقع فاحلمد هللا ، واآلن تنتقل إىل موضوع 

  ...الصدقات 

  ... :السائل 

الناس احلكم  هو يقول ينبغي أن ينشر هذا الفصل ، الذي أنتم قائمون به عمال ، أن ينشر حىت يعرف :الشيخ 

الشرعي أوال ، مث إم إذا أعطوا صدقة ، فتوضع يف صندوق الصدقة ، وإذا أعطوا الزكاة وضع يف صندوق الزكاة 

، بال شك يف العامل اإلسالمي ، ما يرضي وما ال يرضي ، ما يصح وما ال يصح ، ويف العامل اإلسالمي ما يوافقنا 

هناك رجل مثلي أنا ، ال يرى التصرف مبال الزكاة يف املشاريع اخلريية  أو من يوافقنا ومن ال يوافقنا ، فقد يكون

األخرى العامة ، فحينما أعلم أنه يف هناك مجعية جتمع الزكوات والصدقات وتصرفها صرفا ال أراه أنا مشروعا 

اهللا ، او حينئذ ماذا أفعل ؟ انكمش على نفسي ، فأما أن تشح مبايل نفسي ، فال أخرج الزكاة مطلقا ال مسح 

أتوىل أنا الصرف ، صرفا رمبا ليس فيه شيء من احلكمة أو التحري أو حنو ذلك ، فإذا علمت بأن هناك مجعية 

إسالمية تقوم ذا التفصيل العلمي الدقيق فهذا يشجعين ويشجع أمثايل أن أتقدم بزكاة مايل إىل هذا الصندوق 

 هذا فيه فائدة مزدوجة فائدة من حيث التنوير والتفصيل ، صندوق الزكاة ألنه سيسلم للفقراء ، يدا بيد ، يعين

باحلكم الشرعي وفائدة من حيث تطمني املزكني ألمواهلم ، أنه حنن معكم مالكم سيصرف فيما فرض صرفه له 

  . نعم 

  

  ... :السائل 

  نعم :الشيخ 

يف مشاريع استثمارية قد  جزاك اهللا خريا هل جيوز استثمار أموال الصدقات بتوكيل من املتصدق ، :السائل 

تتعرض للربح واخلسارة ، أو هي معرضة فعال للربح واخلسارة ، كأن نشرتي مثال نضع وقفا على طلبة العلم  

  كمدرسة ؟ 

ال ، سؤالك له شعبتان بني وقف وبني صدقة ، الوقف شيء آخر نقول جيوز ، أما صدقة املال هذا  :الشيخ 

تربح وقد ختسر ، أنا ما أرى هذا ، إال بشرط وهو ثقيل على املتصدقني ، أنه  املال يشرتي به جتارة وكما قلت قد

إذا رحبت التجارة فهو من حظ الفقراء ، وإذا خسرت من سوء حظ األغنياء ، يعوضون اخلسارة فهي حظهم 



  .األخروي 

  .املوكل اجلمعية اإلسالمية هي اليت جيب أن تكون ضامنة هلذا املال املستثمر  :السائل 

  اجلمعية املال منها واال ممن ؟ :الشيخ 

ال يعين رجل يتصدق بناء على نشرة قرأها ، هذه النشرة تقول مشروع الصدقة اجلارية نعمل مثال  :السائل 

مطحنة مزرعة كذا ، ريع هذه املشاريع وقف على الفقراء واملساكني يعين هو يعلم أننا سنأخذ هذا املال ، من 

  .يف مشاريع خريية أموال الصدقات ، ونضعه 

  هو ليس يعلم هو يقرتح ، أم أنتم املقرتحون ؟ :الشيخ 

  .ال هو يفوضنا  :السائل 

  إذا أنتم املقرتحون ؟ :الشيخ 

  حنن نقرتح عليه ، فهو يوافق على اقرتحنا :السائل 

  أي نعم :الشيخ 

  ...أرز فنزرعها فنحن نشرتي مثال ماكينة خياطة ، نعطيها لفقرية ، أو نشرتي مزرعة  :السائل 

  أنت ال يزال حبثك يف صدقة التطوع أليس كذلك ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

إذا هو فوضكم بذلك ، تشرتون ذا املال ماكينة وحنو ذلك مما هو مضمون فائدته للمتصدق عليه ،  :الشيخ 

  .فال شيء يف ذلك ، وليس األمر كذلك عندي فيما ليس مضمونا 

  ... :السائل 

  اصرب :الشيخ 

يعين لو عملنا مشغل حدادة ، وحنن متوقعون أن يربح هذا املشغل وينجح ، لكن قدر اهللا وخسر ،  :السائل 

  .فهل جيب علينا أن نكون ضامنني بصفتنا وكالء عن املتصدق 

  . لكن أنتم من أين تضمنون إذا ضمنتم  :الشيخ 

  .حنن ال نضمن  :السائل 

  .ن تضمنون ليس باستطاعتكم لو أردمت أن تضمنوا من أي :الشيخ 

  .ال ، طبعا إال من أموالنا الشخصية بصفتنا الشخصية  :السائل 

   ... :السائل 



طول بالك معليش معليش اصرب وما صربك إال باهللا ، يف هذه احلالة وما دمتم أنتم املقرتحون ،  ... :الشيخ 

ل هذا املشروع إال بشرط أن يوافق املتصدق وليس املتصدق ، فيجب أن تضمنوا اخلسارة ، وإال ال تقرتحوا مث

بضمان اخلسارة ألن الغرض من ذلك ، أنه الصدقة تذهب إىل أهلها ، أما يف حال اخلسارة ما ذهبت الصدقة 

إىل أهلها فمن الضامن هنا ، ال بد أن يكون الضامن أحد رجلني إما املقرتح وهذا غري وارد وإما املتصدق وهذا 

د ، ألنه هذا يتصدق ويويل لذلك أرى ان تكون هذه الصدقات تصرف  يف منافع متحققة أظن كالسابق غري وار 

 ...، وليست يف التجارة املتعرضة  أي نعم تفضل ، ما جاءك أنت هنا ؟ جاءك الرياضة من نوعية تلك الرياضة 

  .  - يضحك  - 

  

  يرش الدهان  :السائل 

  كيف ؟  :الشيخ 

  رش شيء كثري من األشياء فما رأيك بالنسبة للوضوء ؟يطلع على وجه ويديه من ال :السائل 

  .ما جيوز  :الشيخ 

  ...يقولون ما تزول بسهولة  :السائل 

  إلزالة الدهان ، ايش تسموه ؟ ...الزم يستعمل  :الشيخ 

  .تنر  :السائل 

بعد استعمال آه ، تنر انظر يا حبييب جيب استعمال الوسيلة املمكنة إلزالة الدهان هذا ، فإن بقي  :الشيخ 

اإلنسان بني يعين . الوسيلة املمكنة بقية ، فما أنت مبكلف أن تقشر جلدك من أجل إزالة هذا الدهان ، فهمت 

ثالثة أحوال ، احلالة األوىل أنه ما يهتم ، كأنه هذا حيسبه ماء ، وهو ليس ماء هو مانع لوصول املاء إىل البشرة 

عا ال جيوز ، وهذا وضوءه غري صحيح وبالتايل صالته باطلة هذا حنن ما اليت أمرنا بإيصال املاء إليها ، هذا طب

نريد نكون هكذا ، وبني رجل آخر ، يستعمل الوسائل املمكنة وال يزول األثر بالكلية ، وهذا جيب على كل 

كه مسلم ، الوسيلة الثالثة وهذا ضد األول يعين إفراط وتفريط ووسط ، وما ذكرناه الثالث يظل حيكه حيكه حي

حىت يزول اجللد ، هذا إيذاء للبدن ال جيوز شرعا فإذا تستعمل الوسائل اليت تعرفوا الدهينة أكثر منا حنن ، يزيل 

  واضح ؟ ))ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها (( الدهان فإن بقي بقية ما يضرك لقوله تعاىل 

  .نعم  :السائل 

  اهللا ، آه ، يا أبا عبد اهللا يف شيء غريه ؟بارك اهللا فيك ، فيه شيء غريه يا أبا عبد  :الشيخ 



   ... :السائل 

  .القفاز يا أبا عبد الرمحن ، تريد ختلق له قفازا يصل إىل هنا  :الشيخ 

  .فيه موجود  :السائل 

  .موجودون جيوز  :الشيخ 

   ... :السائل 

  تفضل :الشيخ 

وز وضع فيها مشاريع وكان اية البحث أنه زكاة شيخنا يف حبثنا السابق أن املال املوقوف للزكاة ما جي: أبو ليلى 

يعين صدر منه كلمة .. التطوع جيوز فيها ، لكن مسعت من األخ طارق كلمة الزكاة أثناء سؤالك له ، ما ادري 

  الزكاة ؟

  ال أنت ما انتبهت ملا سألته وقلت له أنت ال يزال حبثك يف الصدقة غري الزكاة ، وقال أي نعم :الشيخ 

أنا فاهم شيخنا ، بعد ما انتهينا من الزكاة ، حبث الزكاة مسعت منه كلمة الزكاة أثناء البحث يف صدقة : ى أبو ليل

  التطوع 

  .طيب أنا أرحيك أنت وإياه ، أعطين التسجيلة اليت مسعت منه هذا الكالم  :الشيخ 

  ...السماعات شيخنا ليست عندي : أبو ليلى 

  أنت ؟ طيب من عنده التسجيل سجلت :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  .هات لنرى  :الشيخ 

يف مشاكل احلديث نسأله بعد أيب يوسف كان أبو يوسف يسعفنا ويعمل لنا حبث ودراسة يف احلقيقة   :السائل 

  ...يتعب حاله واهللا ، يعين 

أنا أطّلع يعين واهللا أنا ما عندي صلة شخصية مع بعض إخواننا الذين يشتغلوا باحلديث هناك ، وطبعا  :الشيخ 

على بعض الرسائل اليت ألفوها وينشروا ، لكن ما فيه عندي فكرة ، أن أقول هذا أو ذاك ، وهذه الفكرة ال 

تتوفر عندي مبجرد ، أن أطلع على أثر أو أثرين ، هذه حتتاج إىل اختالط شخصي ونعرف كيف معاجلته 

شباب الذين يؤلفون ، أم خيطئون كثريا يف لألحاديث وفقهه فيها وإىل آخره ، أعرف أن كثريا من هؤالء ال

الكتابة باللغة العربية ، يعين ينصبون املرفوع ، ويرفعون املنصوب ، وإىل آخره ، فأشعر أم ليسوا بطالب علم ، 

درسوا العلم من كل جوانبه الضرورية ، لكن فيما تسألين عنه بالضبط ، ما فيه عندي فكرة ألنه ما اتصلت بينما 



  ..ويين هذا احل

  .مصري :السائل 

نعم مصري رأيت له بعض اآلثار ، وهداين بعض النسخ وال تزال خبطه يعين  مث اجتمعنا هنا وكنا نذهب   :الشيخ 

كل يوم ، نصلي يف صالة الفجر ، يف مسجد هنا بعيد ميكن مثانية كيلو مرت ، نصلي الصبح ، بعد إحلاح شديد 

لها عنده حىت يستفيد منها ، بعد إحلاح شديد اتفقنا معه ، إنه نصلي منه ، أنه يريد وقتا يسأل أسئلة ويسج

هناك حنن بطبيعة احلال قبل ما يأيت هو ، ألن اإلمام هناك سلفي وقارئ طيب ، بعد الصالة نعطيه مخس دقائق 

من وهكذا كان فكان يسأل و أجيب ، باملسجلة وأنا بالسيارة ، فكنت أشعر من أسئلته انه على نسبة كبرية 

العلم باحلديث ، وخترجيه ومراجعه ومصادره وحنو ذلك أما اإلخوان الذين تشري إليهم ، فما أعرف كبري أحد 

  .منهم مع األسف 

  الشخص الذي ذكر امسه مل أمسعه جيدا من هو غري احلويين؟ ... :السائل 

  .هذا يف اليمن ، مقبل اليماين  :الشيخ 

  .مقبل اليماين  :السائل 

ه نعم هذا من تالمذيت يف اجلامعة اإلسالمية ، هذا من أقوى املعروفني اآلن يف اتمع اإلسالمي ايو  :الشيخ 

  .اشتغاال بعلم احلديث 

  أقوى من احلويين يا شيخ ؟ :السائل 

ما أستطيع أن أفاضل ، ألن املفاضلة يف احلقيقة حتتاج إلطالع على مصادر كثرية ، وهذا ما حنن  :الشيخ 

  .بعيدون عنه 

جزاك اهللا خريا احلويين لطيف وأدبه الصحيح يف معرفة قدر العلم والعلماء ، اهللا جيزيه اخلري كان من  :السائل 

اللقطات تبعته ملا طلب منك اخلمس دقائق وجزاك اهللا خريا ، كنت متده من العشرة إىل اخلمسة عشرة ، كنت 

يخ ما استيقظ على الفجر وما راح إىل املسجد ، ترى عنده شوق وتشعر أنه يريد يستفيد ، فيوم من األيام الش

فهو كان ينتظر وما جاء الشيخ قال ماذا أفعل ، قال أروح له على البيت ، قالوا له يقول لك ارجع الشيخ ، ألنه 

أنت مالك أنت مواعيد ، قال أنا ما يهمين آخذ  املسجل وأحطه على السماعة ، وأمسع كلمة ارجع للشيخ 

 ...فوضع السماعة املسجل على هاتف الباب االنرتكم كما يقولون فقال الشيخ  ...ة يل وهذه تكون بالنسب

قال تفضل ، فدخل احلديقة فطره وجلس مع الشيخ ساعة أو ساعة  ...أهال وسهال تفضل قال يا شيخ أنا 

   ...ونصف وكلها أسئلة ، قال فخرجت خبري كثري ، وما رضيت أصال بكلمة ارجع 



  .عندكم شيء آخر ؟ سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال اله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك طيب يف  :الشيخ 

    ...اهللا يبارك يف عمرك ان شاء اهللا  :السائل 

  

  .الغسل يوم اجلمعة بغسل واحد  :السائل 

  ال  :الشيخ 

  ال جيوز :السائل 

   يصيب على نفسه غسل اجلمعة ، واضح ال البد من غسلني ولو يف وقت واحد ، يعين يزيل اجلنابة مث :الشيخ 

  . نعم، واضح اهللا جيزيك اخلري  :السائل 

  

  .هل تعترب اجلماعة الثانية مجاعة  :السائل 

  .ال إمنا هي األوىل ، وهذا تأكيد ألن املسلمني ليس هلم إال مجاعة واحدة ، وال يتفرقون  :الشيخ 

  .هل إتيان املرأة يف فيها  :السائل 

  .ليس من أعمال املسلمني هذا  :الشيخ 

  .هل عليه دليل  :السائل 

  .  ليس عليه دليل ، لكننا ينا عن التشبه باحليوانات  :الشيخ 

  

  هل اخلنثى تعترب عيبا من عيوب األضحية ؟ :السائل 

  كيف ؟  :الشيخ 

  هل اخلنثى تعترب عيبا من عيوب األضحية ؟ :السائل 

  ين ؟فيه باحليوانات هكذا ؟ كيف يع :الشيخ 

  .يعين ليس ذكرا وليس أنثى فهل هذا يعترب عيبا من عيوب األضحية ؟ :السائل 

  أنا أقول لك يف باحليوانات خنثى ؟ :الشيخ 

  ال يوجد يعين ؟ :السائل 

  أنا ال أعلم ، لكن أجيبك لو كانت أنثى أال جيوز ؟ -يضحك -  :الشيخ 

  .جيوز  :السائل 



  . أو خنثى كل ذلك جائز   جيوز سواء كانت أنثى أو ذكرا :الشيخ 

  

  إلقاء السالم بصوت مرتفع داخل املسجد جيوز ؟ :السائل 

  يسمع من حوله وال يشوش على من هم بعيدون عنه ؟  :الشيخ 

  بارك اهللا فيك  :السائل 

   ...وفيك  :الشيخ 

  

  البنطال والقميص هل يعترب كفر يعين من لباس الكفار ؟ :السائل 

وليس -وعليكم السالم ورمحة وبركاته - ر بال شك ، ألن الكفار ال حيللون وال حيرمون هو لباس الكفا :الشيخ 

  .  عندهم صالة ، فالذي يصلي وهو البس البنطلون الضيق هذا كمن يصلي عاريا مكشوف العورة 

  

   ...يف حديث صالة الليل والنهار مثىن مثىن  :السائل 

عية هناك حكمان اشتبهوا على اإلنسان ، فهل جيوز أن يصلي هل جتوز االستخارة يف األحكام الشر  :السائل 

  .فيهم استخارة 

  ال  :الشيخ 

  .يعين يأخذ باألقوى يا شيخ هناك حكمان اشتبهوا على اإلنسان  :السائل 

  .يعين األقوى تعين دليال  :الشيخ 

  ..أه واال يصلي صالة  :السائل 

  .هذا هو الواجب  :الشيخ 

س اللباس العريب ، وأن ذلك مما يؤكد عليه ، أنه هو مثال يعمل يف النجارة ، وعنده اآلن الصيدلية متنعه أن يلب

آالت وخيشى أن اآللة تسحبه من ذيله ، كنا رمبا نقول أن هذا عذر أما الصيديل لو لبس اللباس العريب متاما ، 

، هذه نوع من األكلروس ، فال شيء وال حرج عليه، الذي أنت تقصر فيه ،إذا قام من الصالة ، لبس الثوب 

  .يعين الذي يتعبد يلبس لباسا خاصا ، ويف شئون حياته له لباس ثان هذا ال يوجد يف اإلسالم ، واضح 

  نعم واضح :السائل 

  مبني عليك حرجبي .. السالم عليكم أهال  :الشيخ 



  لن ينتهي ... :السائل 

  أنا أسألك ماذا تعين حماربته ؟ :الشيخ 

  .فعل معه ماذا أ :السائل 

  .يف املسجد الذي يؤم فيه  ... :السائل 

  .يا حبييب فهمت السؤال لكن هو يسأل يف النهاية هل جيوز حماربته يقول هل جيوز أو جيب حماربته  :الشيخ 

  .ليس املقصود مبحاربته قتله  :السائل 

  .اربة لذلك أنا ال أفهم هذا املعىن فأريد أن أفهم ماذا تعين أنت بكلمة احمل :الشيخ 

  ..رجل مل ينته وننهاه ونذهب معه إىل البيت  :السائل 

  .ملاذا تعيد السؤال يا حبييب فهمت السؤال كله لكن ماذا تعين من كلمة احملاربة  :الشيخ 

يعين االبتعاد عن الصالة يف املسجد الذي هو فيه ، أو نصلي معه ، أو نفصل بعض اإلخوان عن  :السائل 

  .املسجد الذي هو فيه 

  ...يف عندك مسجد فيه إمام يصلي على السنة ، هذا أمر بدهي أنك تعرض عن ذاك وتأيت  :الشيخ 

  ماذا نفعل حنن ؟ ...عندنا يف املنطقة الصناعية بايب علندا ، عندنا رجل قائم بالبدع  :السائل 

ا ليس معناه أنك حتارب بارك اهللا فيك عندك إمام ثان ؟ عندك إمام ثان يف مكان ثان تذهب إليه ؟ هذ :الشيخ 

وإذا ما استجاب دعه وصل مع من كان على السنة . الرجل ، تظل تناصحه وتذكره فإن استجاب فبها ونعمت 

  .، واضح 

  نعم جزاك اهللا خريا :السائل 

  .بالنسبة تقبيل فرج املرأة  :السائل 

  تقبيل ؟ :الشيخ 

  نعم :السائل 

  .هذا عمل الكالب  :الشيخ 

  ...يف الصالة تصلي  بتكون :السائل 

  .يف احلالة الثانية يا أستاذ يف احلالة الثانية اليت ما تصلي  :الشيخ 

  .وال فيها أي شيء  :السائل 

  .وال شيء يعين حتكي مضبوط  :الشيخ 



  .حتكي مضبوط وكل شيء  :السائل 

  .لكن ما تصلي  :الشيخ 

   ...أتيها وكأنه ما تصلي وال شيء ، اآلن تصلي وحجت بيت اهللا ، وي :السائل 

  كم عمرها ؟  :الشيخ 

  .عمرها حوايل مخسون سنة  :السائل 

  .وتقوم يف الليل وتصري تبكي وتطلب من اهللا يعطيها خشوعا وإميانا ، يوميا بكاء ستجن  :السائل 

  . ما أدري واهللا ، نسأل اهللا هلا العافية ما فيه عندي جواب :الشيخ 

  

  نعم واضح :السائل 

  مبني عليك حرجبي .. م عليكم أهال السال :الشيخ 

  لن ينتهي ... :السائل 

  أنا أسألك ماذا تعين حماربته ؟ :الشيخ 

  .ماذا أفعل معه  :السائل 

  .يف املسجد الذي يؤم فيه  ... :السائل 

  .يا حبييب فهمت السؤال لكن هو يسأل يف النهاية هل جيوز حماربته يقول هل جيوز أو جيب حماربته  :الشيخ 

  .ليس املقصود مبحاربته قتله  :سائل ال

  .لذلك أنا ال أفهم هذا املعىن فأريد أن أفهم ماذا تعين أنت بكلمة احملاربة  :الشيخ 

  ..رجل مل ينته وننهاه ونذهب معه إىل البيت  :السائل 

  .ملاذا تعيد السؤال يا حبييب فهمت السؤال كله لكن ماذا تعين من كلمة احملاربة  :الشيخ 

يعين االبتعاد عن الصالة يف املسجد الذي هو فيه ، أو نصلي معه ، أو نفصل بعض اإلخوان عن  :ل السائ

  .املسجد الذي هو فيه 

  ...يف عندك مسجد فيه إمام يصلي على السنة ، هذا أمر بدهي أنك تعرض عن ذاك وتأيت  :الشيخ 

  ماذا نفعل حنن ؟ ...ئم بالبدع عندنا يف املنطقة الصناعية بايب علندا ، عندنا رجل قا :السائل 

بارك اهللا فيك عندك إمام ثان ؟ عندك إمام ثان يف مكان ثان تذهب إليه ؟ هذا ليس معناه أنك حتارب  :الشيخ 

وإذا ما استجاب دعه وصل مع من كان على السنة . الرجل ، تظل تناصحه وتذكره فإن استجاب فبها ونعمت 



  .، واضح 

  ريانعم جزاك اهللا خ :السائل 

  .بالنسبة تقبيل فرج املرأة  :السائل 

  تقبيل ؟ :الشيخ 

  نعم :السائل 

  .هذا عمل الكالب  :الشيخ 

  ...بتكون يف الصالة تصلي  :السائل 

  .يف احلالة الثانية يا أستاذ يف احلالة الثانية اليت ما تصلي  :الشيخ 

  .وال فيها أي شيء  :السائل 

  .وال شيء يعين حتكي مضبوط  :الشيخ 

  .حتكي مضبوط وكل شيء  :السائل 

  .لكن ما تصلي  :الشيخ 

   ...ما تصلي وال شيء ، اآلن تصلي وحجت بيت اهللا ، ويأتيها وكأنه  :السائل 

  كم عمرها ؟  :الشيخ 

  .عمرها حوايل مخسون سنة  :السائل 

  .كاء ستجن وتقوم يف الليل وتصري تبكي وتطلب من اهللا يعطيها خشوعا وإميانا ، يوميا ب :السائل 

  . ما أدري واهللا ، نسأل اهللا هلا العافية ما فيه عندي جواب :الشيخ 

  

  .هل هو حديث صحيح   )من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ( حديث  :السائل 

  . أي نعم  :الشيخ 

  جزاك اهللا خريا  :السائل 

  اهال  :الشيخ 

  

  حيلق شعر الرأس ، واللحية :السائل 

  عافاه اهللا :الشيخ 



  هذا املبدأ الذي يتبعه فيها إن شاء اهللا حترمي يعين ؟ :السائل 

  .طبعا  :الشيخ 

  طيب هذا املال الذي يقتاته أبناؤه هل جسدهم يبين من حرام ؟ :السائل 

إذا كانوا أوالدا صغارا غري مكلفني ، أو كانوا مكلفني ، لكنهم ال يستطيعون بعد ، أن يكتسبوا قوم  :الشيخ 

  .ق جبينهم فليسوا كذلك فهمتين بأيديهم وعر 

  .نعم  :السائل 

كل ( أما إن كانوا كبارا وباستطاعتهم أن يستغنوا عن هذا الكسب احلرام ، فدخلوا يف عموم احلديث  :الشيخ 

  . )لحم نبت من السحت ، فالنار أولى به 

  ...إذا جيب االبتعاد عن هذا الطعام الذي يكتسبونه  :السائل 

  فال صالة له ؟ )إن لم تنهه صالته عن الفحشاء والمنكر ( حديث نصه  هل هناك :السائل 

إذا كنت تعين هل هناك هذا احلديث أي صحيحا ، ثابتا عن الرسول فاجلواب ال ، أما أنه يروى وهو  :الشيخ 

  غري صحيح ، فيوجد ولكن ال قيمة له ، يعين غري صحيح 

  يقول يعين ما حديث  :السائل 

وهناك   ))إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر (( مث هو من جهة أخرى خيالف اآلية   غري صحيح  :الشيخ 

أن رجال كان يقوم الليل ويسرق في النهار فقيل له يا رسول اهللا إن فالنا يصلي في الليل ، ( حديث 

  )ويسرق في النهار ، فقال ستنهاه صالته 

  !!اهللا أكرب  :السائل 

ال بد أن تنهاه لكن ي الصالة لصاحبها عن معصية  )من لم تنهه صالته ( نقول ولذلك ال جيوز أن  :الشيخ 

اهللا عز وجل ختتلف نسبة وكثرة وقلة ، مبعىن إذا واحد صالته يعين كإنسان حامل محل ثقيل ، ال يصدق مىت 

ئن فيها كما يلقي هذا احلمل من رقبته ، يعين يصليها على أقل ما يصح هذا تنهاه صالته بقدر لكن الذي يطم

  مسعتم أو خيشع فيها إىل آخره ، هذه الصالة تنهى أكثر من األوىل ، وهكذا واضح ؟ 

  نعم نعم :السائل 

  واضح :الشيخ 

  نعم :السائل 

  .السالم عليكم  :الشيخ 



  

  خاطب واحدة هي بعثت له أا تريد تشتغل ، هل هو مينعها من الشغل أو ماذا يفعل ؟ :السائل 

  ول خاطبها وإال عاقد عليها ؟أنت تق :الشيخ 

  .ال خاطبها  :السائل 

  .خاطبها ليس له سلطة عليها ، ولكن عليه أن ال يتزوجها إال بشرط أن ال تعمل  :الشيخ 

  .وإذا صمم أهلها على العمل  :السائل 

قد عليها إال ال تتزوجها أنا قلت لك ال تتزوجها ، ما دام ما عقدت عليها ، ال جيوز لك أن ختطبها وتع :الشيخ 

  . بشرط أن ال تعمل خارج الدار ، والسالم عليكم 

  

  .وعليكم السالم  :السائل 

  يشتغل يف مطعم  :السائل 

  أعد سؤالك  :السائل 

وقد رأيتمونا وما يتخلف عنها إال منافق " بالنسبة لصالة اجلماعة ، كما قال سيدنا عبد اهللا بن مسعود  :السائل 

حتكمنا األعمال بالنسبة لنا للمطاعم ، هل نستطيع أن نغلق احملل كل مخس مرات يف  فهل حنن "معلوم النفاق 

  ...اليوم ، ونذهب إىل الصالة ؟ 

  .نعم إيش قلت  ... :الشيخ 

أنا أشتغل يف مطعم ، وهذا املطعم ليس ملكا يل ، وأنا أشتغل به ، هل أستطيع أن أذهب إىل الصالة  :السائل 

  ؟..، وهذا يؤدي إىل فصلي من العمل أو إىل اجلماعة يف كل وقت 

سؤالك خطأ ، أنت تقول هل تستطيع كما لو قال يل واحد غريك ، أنا شيخ كبري مثل حكاييت أنا ،  :الشيخ 

هل أستطيع أن أصلي قائما أقول له ما يدريين أنا أنت أدرى بنفسك ، فأنت تقول هل تستطيع أن تصلي كل 

  .وقت يف املسجد 

  .العمل ال يسمح صاحب  :السائل 

  آه،  صاحب العمل ال يسمح ، لكن أنت تستطيع أم ال تستطيع ؟ :الشيخ 

  .أنا أستطيع لكن صاحب العمل ال يسمح  :السائل 

  إذن ملاذا تقول هل أستطيع ، هذا خطأ يف السؤال ؟ :الشيخ 



  ...معليش  :السائل 

سؤالك ، أريد أن أذكرك بأنه ينبغي عليك أنا أعرف ماذا أنت تقصد ، لكن أنا قبل أن أجيبك عن  :الشيخ 

وعلى غريك ، أن حيسن السؤال ، أنت ليس سؤالك ، هل تستطيع أن تصلي ألن اجلواب طبعا أنت شاب ما 

شاء اهللا يف عز شبابك ، وقوة فتوتك وإىل آخره ، فلماذا ال تستطيع ، أنت تستطيع لكن السؤال أنا إذا ذهبت 

قات اخلمسة ، معلمك يفصلك من عملك ، فماذا أفعل ، أقول ال طاعة ال إىل الصالة يف كل وقت من األو 

خملوق يف معصية اخلالق فال جيوز لك أن تتخلف عن صالة اجلماعة وقد عرفت ما فيها من الوعيد ، من هذه 

اخلطية وغريها ، ال جيوز لك أن تتخلف عن صالة اجلماعة ، حبجة أن معلمك يفصلك عن عملك ، ورزقك 

ومن يتق اهللا يجعل له مخرجا ، ((  وليس على معلمك ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، قال تعاىل على اهللا

أتظن أنك إذا أطعت ربك وصليت الصلوات اخلمسة يف املسجد ، ولو ذاك  ))ويرزقه من حيث ال يحتسب 

يث ال حتتسب ؟ املعلم فصلك من عمله ، هل تظن أن ربك سيعاقبك على طاعتك إياه ، أم أنه يرزقك من ح

ال شك أن األمر كذلك ، وما أظنك من أولئك املاديني املتهافتني على الدنيا ، والذين يؤثرون الدنيا على اآلخرة 

، تظن يا أخي أنه الواحد الزم يتخذ األسباب ، وربنا عز وجل بعد ذلك يرزق العباد ، نقول نعم ، لكن ما عند 

  لى غريك ، إطاعة العبد يف معصية الرب ، وضح لك اهللا ال ينال باحلرام ، فحرام عليك وع

  ...وضح ، ولكن إذا اشتغلت مع واحد غريه  :السائل 

  .ال ما وضح لك اجلواب أبدا ، لو كان اجلواب وضح لك ما تستدرك وتقول ولكن  :الشيخ 

  .وضح اجلواب  :السائل 

وأين رحت فيها هذه لو   ))يتق اهللا ومن (( لكن كيف تستدرك و تقول غريه كذلك ، ويذهب بقوله  :الشيخ 

  .كان وضح لك اجلواب ما قلت هذا الكالم ، بارك اهللا فيك 

  .ألنك اتقيت اهللا  ...تركت هذا العمل اهللا ييسر لك عمال أحسن منه ، : سائل آخر 

  ... :السائل 

ومن يتق اهللا يجعل له (( اقرأ اآلية ، لو كان نرى جواز أن تأخذ سبحة ، كنا نقول خذ السبحة وقول  :الشيخ 

هكذا حىت ترسخ اآلية ومعناها  ))ومن يتق اهللا يجعل له مخرجا ((  ))مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب 

  اصربوا علينا يا مجاعة قليال - أصوات صفارات السيارات-.. يف قلبك وحينذاك حتيد عن القول بأنه 

  صرب ما يف عند الناس شيخنا :السائل 

  الزمر اصربوا قليال ...االشارة  ...اآلن  صرب ما يف :الشيخ 



طيب بالنسبة للسؤال الذي سألتك إياه سابقا عن املخطوبة ، يعين هم يقولون هي تشتغل لغاية أنت  :السائل 

على  ...ما ترجع وبعد هذا تتصرفون مع بعض نتفق ، فإذا أنا رجعت فسوف حتدث مشاكل ثانية ، مثال يعين 

  .فهل أنا أفسخ اخلطوبة أم الشغل أو شيء من ذلك ، 

  .يا أخي أنت ما عقدت اهللا يهديك ، أنت ما عقدت باعرتافك  :الشيخ 

  .نعم، ما عقدت  :السائل 

  .آه ، اشرتطت أقول لك هذا الشرط ، إن وافقوا فبها ، وما وافقوا فاهللا يغنيك عنها  :الشيخ 

  يعين اهللا سبحانه وتعاىل ال يؤمثين على تركها ؟ :السائل 

  .تؤجر تؤجر اهللا يهديك ملاذا تأمث  :لشيخ ا

  ...الناس يقولون أنه أنت خطبتها سنتني ، وحرام عليك بعد هذه املدة  :السائل 

  .اصرب يا أخي ، ال يكون هذا الرجل ، ال يفرق بني العقد واخلطبة  :الشيخ 

  .العقد هو كتب الكتاب  ...ال أفرق بني العقد  :السائل 

  .ما صارت زوجتك ، مايهم من سنتني أو من مخسة أو من شهرين ، هي ليست زوجتك  طيب ما دام :الشيخ 

  ...جزاك اهللا خريا  :السائل 

  هل جيب على املرأة أن تغطي وجهها وهل ورد حديث ؟ :الشيخ 

  .يستحب وال جيب ، يستحب وال جيب  :الشيخ 

  . ال جيب  :السائل 

  يستحب وال جيب ، مسعت فهمت  :الشيخ 

  .يعين إذا مل تغط وجهها ال شيء عليها  : السائل

  .ال شيء عليها لكن فاا الفضل  :الشيخ 

  .هل يوجد أحاديث  :السائل 

  توجد أحاديث عليك بكتاب حجاب املرأة املسلمة لأللباين تعرف الكتاب ؟ :الشيخ 

  .نعم أعرفه  :السائل 

  .فإذن اقرأه فذلك يغنيك عن سؤالك يل ، وأنا مؤلفه  :الشيخ 

فعليك من أول دوام لك عند معلمك تقول له أنا اريد أن أتفق معك ، على أن أصلي كل صالة يف  :الشيخ 

املسجد ولو كان االزدحام يف طلب الطعام عليك كثريا وأول ما أمسع األذان أذهب إىل املسجد أوال وثانيا أعفي 



  ق فطلقه بالثالثة فهمتين ؟ عن حلييت هذه املظلومة مين ، فإن وافق فبها ونعمت ، إن مل يواف

  

  .يعين اعفاء اللحية واجب  :السائل 

واجبة بأدلة كثرية أنت عرفت كتاب حجاب املرأة لأللباين ، لكنك ما  ...كيف ال ما تدري إا واجبة   :الشيخ 

  . قرأته 

  .ما قرأته  :السائل 

  . كل مسلم هذا هو لو أنك قرأته لعرفت أن إعفاء اللحية فرض ، فرض على   :الشيخ 

  

حالة من احلالتني تنطلق ، فإذا كنت تنطلق من باب اإلكرام واهلبة ، فيجب التسوية بينهم ، ألن عدم  :الشيخ 

التسوية ، سيثري الوغر يف صدور  اآلخرين الذين مل توهب هلم ، أما إذا أعطيت بعضهم دون بعض لسبب حاجة 

ثال أنت تقول إنك تزوجت الستة ملا زوجت األول دفعت  البعض دون البعض فهذا أمر طبيعي وضروري ، يعين م

كذا ألف لرية بذاك الزمان ، البقية مل تعطهم شيئا ، صح ؟ ألنه ذاك حمتاج الزواج فزوجته ، ملا يأيت دور الثاين 

نك زوجته الثالث زوجته إىل آخره ، لكن ملا تريد تكرمهم وتوهب هلم جيب التسوية بينهم ، مثل احلالة األوىل ، إ

زوجت األول ، والثاين مل تزوجه ، ايضا أنه ممكن احلالة نصورها بعدما زوجتهم مجيعا مثال ، نفرتض أكربهم له 

ولدان أصغرهم له مخسة ، مورد األكرب الشخصي الذي يكسبه بكد ميينه وعرق جبينه أكثر من مورد أب اخلمسة  

وعنده مخسة ومورده أقل من مورد أب االثنني هذا رأيت فأنت تعطي هذا ، ما ال تعطي ذاك ، ألنه  هو حباجة 

  .هو الفرق ، وأظن ظهر لك الفرق ، بني مسألة ومسألة ، ها 

  يعين الذي حباجة للمساعدة يساعده أكثر من الغري احملتاج ، وهم راضون كلهم واحلمد هللا ... :السائل 

  احلمد هللا :الشيخ 

والبنات   ...أنا اتنازل لك عن  ...مني ، كان واحدا مشاركة أخونا أبو أمحد كان قبل ما نطلع بيو  :السائل 

ولكن يطبق أن للذكر مثل حظ األنثيني ، ميكن يطبق أن االثنني كعطية الذكر الواحد ،  ...كذلك نعطيهم ، 

ضعيف فاجنرب أحط أكثر للصيب من شأن املهر من  ...ملاذا ألن هذا يزوجه واملهور غالية ، وإذا مل أساعده يظل 

ييب اخلاص وأحطه عندي يف بييت ويأكل ويشرب سنة أو سنتني أو أكثر ، حىت تتقوى عضالته وال آخذ منه ج

شيئا ، هذا كرصيد له ، البنات أكرمهم مقابل هذا الشيء اليت الزمها مساعدة ، تريد شيئا لكن هذا إذا أعطيته 

  ...مخسني ألف ، هذه أعطيها مخس وعشرين ألف 



حق ، تفصيل سابق بني تقدمي اهلبة لألوالد ، وبني تقدمي احلاجة لكل ولد ، هذا الفرق مع تفصيل ال :الشيخ 

  .عرفته أنت 

  .نعم  :السائل 

اآلن جيي موضوع اإلكرام واهلبة ، هنا ختتلف اهلبة عن اإلرث ، فاإلرث كما تعلم من قول اهللا عز وجل  :الشيخ 

شيء من املفاضلة بني الذكر واألنثى ، بل جيب التسوية ،  ، اهلبة ال يوجد فيها))للذكر مثل حظ األنثيين (( 

نرجع لنفس التفصيل السابق ، إذا أنت أعطيت بناتك إكرامية ، مبعىن هبة ، وهن متزوجات ،والذكور متزوجون ، 

  ت ؟فيجب التسوية ، يعين أؤكد ال جيوز اخللط ، بني تقدمي اهلبة لألوالد وتقدمي احلاجة اليت حيتاجها كل ولد عرف

  .نعم  :السائل 

فاآلن أنت أتيت مبثال جديد وعربت عن هذا املثال بقولك أنا أكرم البنات ، طيب هل تعين بقولك  :الشيخ 

إكرام البنات هبة وإال احلاجة ، فإن كنت تعين اهلبة ما جيوز ختصيصهم دون الذكور ، كما أنه ال جيوز ختصيص 

اجة مثال انه أزواجهم أو زوج لبنت من بناتك فقري احلال ، بالكاد الذكور دون اإلناث ،وإن كنت تعين ال من حب

إنه جييء هلم الشيء الضروري ، فأنت تكرمهم أو تكرم البنت هذه املتزوجة بزوج فقري ، مبا يسرت العجز القائم يف 

إذا كنت تعين  الزوج ، هذا يكون يف حدود احلاجة يف هذه احلالة ال تطالب بالتسوية ، ألن هذه ليست هبة ، أما 

كما هو ظاهر كلمة اإلكرام يعين هدية ، فالزم كل ما أعطيت كبريا أو صغريا ، أو ذكر و أنثى شيئا من باب 

هكذا الزم تعامل أوالدك حىت  "هبسي برابر "  ...اهلدية أو اهلبة  أن يكونوا كلهم مثل يقولون األتراك هناك 

سهم وصدورهم حرج أنه ليش أبونا عم يكرم البنات ، وما تكسب برك منهم على التساوي ، وال يصري يف نفو 

يكرم الذكور ، ليش عم يكرم الصغري ، وما يكرم الكبري ، فإن كنت أنت كما يقال صاحب الدار أدرى مبا فيها 

وأهل مكة أدرى بشعاا ، فأنت تعرف إذا كان يف هكذا شعور بني الصغري والكبري أو العكس أن توضح هلم 

نه إذا كان من باب اهلبة فإنا واجب علي أن أوهب للجميع وأكرم اجلميع ، أم إذا كان من باب احلكم هذا أ

  .احلاجة ، فالذي حيتاج نعطيه ، والذي أغناه اهللا عن احلاجة ال نعطيه 

عندي البنت الصغرية ، آخر واحدة ، زوجناها إلنسان خطبوها مين عدة مجاعات ، وبالغىن أغنياء  :السائل 

واحلمد هللا رب العاملني شكلها مجيل ، ومتعلمة يف الصف السابع ، لكن كتيب هي الوحيدة اليت تستطيع والبنت 

  أن تطالع األحاديث وتسألين بعض األسئلة الدقيقة ، وأعجز عن اإلجابة

  ما شاء اهللا :الشيخ 

ط واحد ، وهو أن حتافظ اهللا بعث لنا إنسانا طيبا ودرويشا ، وأهله خطوا مين فقلت له يل شر  ... :السائل 



على الصالة والصدق قال يل نعم ، وأخذت عليه عهد ، ويف وقت عقد العقد يف احملكمة الشرعية من الشروط 

   ...ذكرت هذا الشيء يعين حيافظ على الصدق والصالة ، أهله سكنت عندهم فرتة 

  .هذا ما يفيد شيء  :الشيخ 

  .هكذا صار معنا يا أستاذ  :السائل 

إذا كان اخلاطب   )ال يلدغ المؤمن من جحر مرتين ( صار معك لكن الزم يعترب بقوله عليه السالم  :الشيخ 

ليس معروفا استقامته يف حياته قبل ما خيطب ، هذا تأخذ عليه شرط ، أنه يصلي ويصدق هذا الشرط آخذه منه 

خيل بشرط صاحل املسكني ،  من  هو أكرب منك وهو خالقك وخالقه ، فإذا كان أخل بشرط رب العاملني ، ما

  .لذلك هذا الشرط يا أخي هذا حرب على ورق ال قيمة له 

اىل عندي ولكن شرطت شروطا فأجاب ،  ...الرجل ساكن جبوارنا ، وعندي اطالع عليه ، يصلي  ... :السائل 

والقسم الثاين بعد ما زوجته أهله  ضاق عليهم املكان ، كنت اشتغل بالبناء عمرت جزءا البنيت وباعت ذهبها 

  دفعته وقلت له كل ما صار معك ألف لرية أعطين وأهله ما أعطوه 

  احلاجة: سائل 

فهي حباجة ، أختها الثانية قالت بابا أنت ما أكرمتين  ...أكرمت البنت حطيت هلا أدوات مطبخ براد  :السائل 

  .بشيء 

   ...ها ، قال له ما هي قل هذه هكذا  :الشيخ 

  يست حباجةأنت ل ... :السائل 

  تلك ليست حباجة ؟ :السائل 

  .ليست حباجة رجعت أعطيناها عشرة آالف  :السائل 

  ...اآلن تقوم الثالثة  :الشيخ 

اهللا يعطيها  ...طبعا حالتها جيدة ،  ...أعطيناها سبعة آالف ،  ...الثالثة ما حكت ذهبنا عندها  :السائل 

  ويعطينا

  آمني :الشيخ 

  .وهو راض عنا  ...رب العاملني نرجو اهللا تعاىل احلمد هللا  ... :السائل 

  طيب لكن هنا واحدة قبل ما تفوتين :الشيخ 

  تفضل :السائل 



  كأنه مالك مريب أوالدك على حترمي أساور الذهب ؟  :الشيخ 

  .هذه ضعيف فيها  ...يا أستاذ  :السائل 

رتط على إنسان تعرفه برقع يف الصالة ، عواض ما تش ...ضعيف فيها ، لقطناها يا أبا أمحد ، لقطناها  :الشيخ 

ترى إنه يصلي اشرتط على إنسان ما يعرف حكم اهللا أن هذه األساور عندنا حمرمة ، فأنا أشرتط عليك أن ال 

تزين بنيت اليت تريد تصري زوجتك مبا حرم اهللا عز وجل ، فأنت ساحمك اهللا تعكس ، تشرتط ما شرط اهللا  وهم 

  .اهللا يتوب علينا  ...رط اهللا وهم جيهلون ، يعلمون ، وما تشرتط ما ش

تلبسنها  ...والناس يعريوها أخذوها ، البنات  ...ما يعطونا كنه الولد إال أن يكون شرط أساسيا ، إال  :السائل 

  .ما يف مانع  ...ذهبا 

تريد  ال ، ال أعط بالك يا صاحل وأرجوا أن تكون امسا على مسمى ، ليس هكذا اسم بدون مسمى :الشيخ 

  جتاهد 

  "وجاهد النفس والشيطان واعصهما    وأن مها حمضاك النصح فام " 

تريد تريب أوالدك على طاعة اهللا وطاعة الرسول هذا مش معناه حترمي ، هذا ليس معناه حترمي ، هذه األساور كم  

  مثنها ؟

   ... :السائل 

ف اشرت م ذهبا ، اما رشاديات أو أجنليزيات هذه األساور مثال مثنهم عشرة آالف ، هذه العشرة آال :الشيخ 

او سبيكة أو ما شابه ذلك وتضعهم عندها على قاعدة خيب درمهك األبيض ليومك األسود ، فهي غنية لكن 

فال تؤاخذونا حنن مع امليسور  - وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته -هي غنية غناء اهللا عز وجل دون معصيته 

  .حسب ما تعلمنا 

  .أنت كأب لنا  ... :ئل السا

  جزاك اهللا خريا ، الذي تقدروا عليه تفعلوه ، إن شاء اهللا  :الشيخ 

  اهللا يبارك فيك :السائل 

املهم حنن ما نقول يظلوا فقراء ال املهر الذي يريدوا أن يأخذوه حيطوه يف خزانتهم ما يأخذوه بأيديهم من  :الشيخ 

إىل آخره ، ولسان احلال يقول انظروا حنن كذا وحنن كذا ، من هنا أجل يلوحون هكذا بأيديهم يف حفل يف كذا 

  .تأيت املشكلة 

  ... :السائل 



  تفضلوا اذا اشتغل الضرس يبطل الدرس  :الشيخ 

  اهللا جيزيكم اخلري اهللا يقوي اميانكم :السائل 

   ...آمني آمني  :الشيخ 

  

  ماذا يرتتب عليه هم أهل القتيل ؟ :السائل 

تب عليه شيء ألنه لو أن والدا قتل ولده عمدا فال يقتل به ، وبالتايل إذا قتله خطأ فال يدان به ، ما يرت  :الشيخ 

غريه وأين كان السائل ، أخي هذه املسألة ختتلف باختالف األزمان أنت اليوم تعرف انه يف دراسة باملراسلة  

 يرتتب من وراءها شيء جوهري له وليس حبضور التلميذ بني يدي الشيخ  ولذلك فهذه أمور اصطالحية ، وال

قيمة فإذا افرتضنا إنسانا تفقه بكتب رجل من قدمي الزمان أو يف حديث الزمان ، فذلك ميكن أن يسمى تلميذا 

هلذا الشيخ ولو أنه ما عرفه وال أدرك زمانه أو أدرك زمانه ولكنه ما لقي شخصه ، املهم أن يتثقف بثقافته وأن 

  .ل هذا أن يقال أنه تلميذ فالن يتفقه بفقهه ، فيمكن ملث

  وهل جيوز أن يقول هو عن نفسه أنه تلميذ فالن ؟ :السائل 

إذا كانوا يفهمون من قولته هذه ، أنه تلميذ له مباشرة ، فيكون تدليسا ، أما إذا كانوا ال يفهمون ذلك  :الشيخ 

  .، فال بأس من ذلك ، حسب ما أوضحت آنفا 

  .السؤال رجاء أن تتحملين عندك شيخ تالميذ  طيب معذرة يف إطالق :السائل 

  .كلمة تالميذ على هذه الطريقة   :الشيخ 

  .على الطريقة اليت هي مباشرة  :السائل 

  .ال ما عندي  :الشيخ 

  باملرة ما فيه ؟ :السائل 

  .هنا ما يف ، يف الشام كان يف  :الشيخ 

  .جزا اهللا خريا  :السائل 

  .وإياك  :الشيخ 

  

  

  .كن واحد يقول آلخر ، ربنا يطول لنا يف عمرك يعين يدعوا له مم :السائل 



  .أما ربنا فخطأ ،يقول ربُنا  :الشيخ 

  .ربنا يطول يف عمرك  :السائل 

أي نعم ممكن أما على اللغة املصرية ال ، أما على اللغة العربية فبلى يعين ربنا مبتدأ يطول عمرنا خرب هلذا  :الشيخ 

   ...خطاب له وهذا ما جيوز  املبتدأ ، أما ربنا فهذا

  يسلم على الشيخ: أبو ليلى 

أعيذك بكلمات اهللا التامة من كل شيطان وهامة و عين المة ( ما شاء اهللا  -موجها خطابه لطفل  -  :الشيخ 

  اتفضل )

  أجوبة عرب اهلاتف

  .نعم  :الشيخ 

  .السالم عليكم ورمحة اهللا : أبو ليلى 

  . وبركاته وعليكم السالم ورمحة اهللا :الشيخ 

  كيف صحتك شيخنا : أبو ليلى 

  احلمد هللا خبري  :الشيخ 

  اهللا يبارك فيكم :السائل 

  كيفك ؟  :الشيخ 

  اهللا يكرمك يا شيخنا احلمد هللا :السائل 

  أهلني  :الشيخ 

  .نريد نتعبك يف أخينا وفيق يريد يسلم عليك ، وبعد السؤال يريد أن يسألك بعض األسئلة  :السائل 

  .يتفضل  :الشيخ 

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  :السائل 

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 

  كيف حال شيخنا  :السائل 

  أمحد اهللا إليكم :الشيخ 

  عساكم خبري ان شاء اهللا :السائل 

  احلمد هللا كيف انت  :الشيخ 



  احلمد هللا رب العاملني  :السائل 

  كيف العيال   :الشيخ 

   يبارك فيك دائما أسأل األخ أبا أمحد عنكم وعن صحتكماهللا :السائل 

  اهللا جيزيك خري :الشيخ 

  حمفوظ ان شاء اهللا شيخنا  :السائل 

  اهللا يبارك فيكم أهلني  :الشيخ 

  

  .معليش يا شيخنا يف ثالثة أسئلة السؤال األول ما حكم بيع الذهب عند ارتفاع سعره  :السائل 

  عند إيش ؟ :الشيخ 

  عند ارتفاع سعره  :السائل 

  ايوه :الشيخ 

  وإن جاز ذلك فما حكم شرائه هلذه الغاية ؟ :السائل 

إن كان الشراء باملعدن املقابل للذهب ، وهو الفضة جاز وال غبار عليه ، ولكن ملا كان الشراء إمنا هو  :الشيخ 

ة قوية ، ألنك كما تعلم أن العملة بالعملة الوَرقية وليس بالعملة الورِقية ، ومن هنا تأيت املشكلة وتدخل الشبه

الورقية ليس هلا قيمة ذاتية ، وقيمتها اعتبارية ، فاليوم بسعر وبكرة بسعر وطالعة ونازلة ، ال ثبات هلا ، فمن 

احليثية ال جيوز املتاجرة بالعمالت الورقية ، وإمنا يتصرف اإلنسان يف حدود احلاجة امللحة ، أما أن يتاجر ا كما 

س اليوم فهذا ال جيوز شرعا ، من ناحيتني ، وأظن هذا البحث ليس باجلديد عليك ، الناحية األوىل ما يفعل النا

أشرت إليه آنفا بأنك تريد أن تشرتي الذهب بالذهب مع املفاضلة ، فهذا ال جيوز والناحية األخرى كما ترى 

  .فيها مقامرة و خماطرة 

  .كم يف مسألة التجارة يف األوراق النقدية بناء على هذا شيخنا فنحن نعلم فتوا  :السائل 

  .هذا الذي حنكي فيه  :الشيخ 

لكن معليش شيخنا يعين بعض إخوانا يعين رمبا أفىت خبالف ذلك ، لذلك نريد شيئا من التوضيح حىت  :السائل 

  فيكم أنه األخ أبو أمحد يسجل هذا اجلواب ، نريد شيئا من التوضيح حول هذه املسألة معليش بارك اهللا 

  .ما فيه جمال للتوضيح ألنه حنن تكلمنا فيها أكثر من مرة ، وإمنا هذا سؤال وجوابه  :الشيخ 

  .خريا إن شاء اهللا  :السائل 



  اهللا يبارك فيك  :الشيخ 

  

  السؤال األخري :السائل 

  نعم :الشيخ 

كما يظهر من ترمجته يف شيخنا حممد بن عجالن عن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة هل عليه حتفظ   :السائل 

  .امليزان 

نعم لكن هذا التحفظ منوط مبا إذا ظهر يف اجلو شيء من الوهم ، أما األصل فتسليك حديثه وتقويته  :الشيخ 

  .يف مرتبة احلسن 

  .بارك اهللا فيكم يا شيخنا  :السائل 

  .وفيك يا أخي  :الشيخ 

  جزاكم اهللا خريا السالم عليكم :السائل 

  السالم ورمحة اهللا وبركاته وعليكم :الشيخ 

 
  


